Wat leveren zonnepanelen jou op?
Met zonnepanelen op je dak wek je zelf elekticiteit op. Daardoor wordt de rekening van jouw
energieleverancier lager. Zo hou je per maand meer geld over en ben je duurzaam bezig!
Je kunt meteen beginnen met besparen.
MINDER ENERGIEKOSTEN

SERVICEKOSTEN

Je betaalt per maand
minder aan je
energieleverancier*

Je betaalt per maand
aan servicekosten
dus buiten netto huur

BESPARING

€

Jouw besparing of
winst per maand

OPBRENGST PANELEN
De gemiddelde
opbrengst van het
aantal zonnepanelen
op jaarbasis.

4 zonnepanelen

€ 16,-

-

€ 8,-

=

€ 8,-

900 kWh*

6 zonnepanelen

€ 24,-

-

€ 11,-

=

€ 13,-

1350 kWh*

8 zonnepanelen

€ 32,-

-

€ 15,-

=

€ 17,-

1800 kWh*

10 zonnepanelen

€ 39,-

-

€ 19,-

=

€ 20,-

2250 kWh*

* wij rekenen gemiddeld met een kWh prijs van €0,21 | Bovenstaande bedragen zijn afgerond | # Het aantal panelen is afhankelijk van de ruimte op het dak

Meer weten?

Bezoek onze website:

Mail naar info@jouwthuis.com

www.jouwthuis.com

of bel 06 - 82508626

www.portaal.nl/jouwthuis

Voorbeeldberekening

Jouw huis met zonnepanelen.
Wat is jouw winst per maand?
We helpen je graag met de berekening.

kWh

€

Euro’s per jaar

HIERDOOR
BESPAAR JE
PER MAAND:

€

Euro’s per maand

JOUW VERBRUIK

ENERGIEKOSTEN PER JAAR

ENERGIEKOSTEN PER MAAND

Per jaar in kWh

Per jaar in euro’s

Per maand in euro’s

AANTAL ZONNEPANELEN

HIER MEE WEK JIJ OP

HIERDOOR BESPAAR JE:

HIERDOOR BESPAAR JE:

Dat past op jouw dak

Per jaar in kWh

Per jaar in euro’s

Per maand in euro’s

SERVICEKOSTEN PER MAAND:
Dit bedrag betaal je aan Portaal

SERVICE
BEURT
NIEUW ENERGIEVERBRUIK

KOSTEN ELEKTRICITEIT:

KOSTEN ELEKTRICITEIT:

Per jaar in kWh

Per jaar in euro’s

Per maand in euro’s

Meer weten?

Bezoek onze website:

Mail naar info@jouwthuis.com

www.jouwthuis.com

of bel 06 - 82508626

www.portaal.nl/jouwthuis

Dit betaal je per maand minder
aan je energieleverancier

JOUW WINST PER MAAND:

€

